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Elver�şl�

Yarar Müsa�t

I.

Özdey�ş

Özlü söz Düşünce

II.

Sey�rc�

Perde Oyuncu

III.

Buna göre, numaralanmış yerlere get�r�lecek kavramlar aşağıdak�ler�n hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

 I II III 

A) Fayda Deyim Tiyatro 

B) Verimli Atasözü Sinema 

C) Uygun Vecize Tiyatro 

D) Yakýþýr Fikir Sinema 
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A)

B)

C)

D)

1. Aşağıdak� şek�llerde numaralanmış bölümlere, çevres�ndek� sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun 
kavram yazılmak �stenmekted�r.



Türkçe Test� Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

3

2 ve 3. soruyu aşağıdak� metne göre yanıtlayınız.

Arkeoloj�k kazılar ve bulunan tabletler �ncelend�ğ�nde, 

parfümün tar�hçes�n�n Esk� Mezopotamya, Pers, Roma ve 

Ç�n meden�yetler�ne kadar uzandığı görülür. Hatta b�r 

tablette yazılanlara göre, tar�htek� �lk parfüm üret�c�s�n�n 

M.Ö. 1200'lü yıllarda Bab�l Ant�k Kent�'nde yaşamış olan 

Tapput� adında b�r kadın k�myacı olduğu söyleneb�l�r. 

Tapput�'n�n, parfüm yaparken kokulu reç�ne ve b�tk�ler� 

kullandığı b�l�n�r. Ancak bu toplumlarda genell�kle 

törenlerde kullanılan parfümün hem kullanılma amacı 

hem de yapılışı günümüzdek�lerden oldukça farklıdır. O 

nedenle modern anlamda parfüm tar�h�n�n 19. yüzyılda 

başladığı kabul ed�l�r.

2. Bu met�ndek� altı ç�z�l� sözcükler�n anlamları 

aşağıda karışık olarak ver�lm�şt�r:
· Bazı b�tk�lerde, özell�kle çamlarda oluşan, katı veya yarı 

akışkan organ�k salgı maddes�, ağaç sakızı
· B�r ülken�n, b�r toplumun, madd� ve manev�
varlıklarının, fik�r, sanat çalışmalarıyla �lg�l� n�tel�kler�n�n 

tümü
·O güne kadar söylenmem�ş, görülmem�ş göster�lmem�ş, 

düşünülmem�ş olan
·Esk� meden�yetlerden kalma, p�şm�ş veya güneşte
kurutulmuş k�lden yapılmış, üzer�nde ç�v� yazısı �le met�n 

yazılı belge

Buna göre hang� sözcüğün anlamı yanlış ver�lm�şt�r?

A) Tablet

B) Meden�yet

C) Reç�ne 

D) Modern 

3. Bu met�nde aşağıdak�ler�n hang�s�yle �lg�l� yazım 

yanlışı vardır? 
A) Kısaltmaların yazımı
B) Bağlaçların yazımı
C) Büyük harfler�n yazımı
D) Sayıların yazımı

4. 
Ülkem�zde bulunan Sakarya Ün�vers�tes� ve Bolu Abant 

İzzet Baysal Ün�vers�tes�nden b�l�m �nsanları, dünyada 

yalnızca Bolu'nun Aladağlar bölges�nde yet�şen b�r b�tk� 

türü keşfett�. Süseng�ller fam�lyasının kılıç otu c�ns�ne a�t 

olduğu bel�rlenen b�tk�n�n b�l�msel adı Glad�olus 

aladagens�s olarak bel�rlen�rken d�l�m�zde bu ota Aladağ 

kılıç otu adı ver�ld�. Türk�ye'n�n farklı bölgeler�nde kılıç otu 

c�ns�ne a�t 13 b�tk� bulunuyor. Ancak b�l�m �nsanları, Aladağ 

kılıç otunun el�pse benzeyen kanatlı tohumlarıyla 

d�ğerler�nden farklı olduğunu söylüyor.

Bu met�nde “Aladağ kılıç otu” �le �lg�l� aşağıdak�ler�n 

hang�s�ne değ�n�lmem�şt�r?

A) Dünyada sadece bel�rl� b�r bölgelerde yet�şt�ğ�ne

B) Farklı d�llerdek� �s�mlend�rmeler�ne

C) B�r b�tk� a�les�n�n farklı b�r türü olduğuna

D) D�ğer türler�nden ayrılan özell�ğ�ne

5. 

B�r yıl �ç�nde farklı mevs�mler yaşarız. Bunun Dünya'nın 

eğ�k b�r b�ç�mde Güneş'�n çevres�nde dolanmasından 

k a y n a k l a n d ı ğ ı n ı  b � l � r � z  a n c a k  g ö z ü m ü z d e 

canlandıramayab�l�r�z. Anlamanın en �y� yolu “Dünya h�ç 

eğ�k olmasaydı ne olacaktı?” d�ye düşünmek. Dünya d�k 

b�r b�ç�mde Güneş'�n çevres�nde dolansaydı güneş ışınları 

tüm yıl boyunca Ekvator'a d�k gelecekt�. Tıpkı �lkbahar ve 

sonbahar ılımı günler�nde olduğu g�b�. Türk�ye'de yaşayan 

b�zler, yıl boyunca Güneş'� eğ�k açıda görecekt�k ve 

yalnızca bahar mevs�m� yaşayacaktık. Neyse k� 

Dünyamızın dönme eksen� 23 derece eğ�kl�ğe sah�p ve bu 

sayede yıl boyunca farklı mevs�mler yaşıyoruz.

Bu met�nle �lg�l� aşağıdak� açıklamalardan hang�s� 

doğrudur?

A) B�r olay yazısından alıntılama yapılmıştır.

B) Düşünceler, öznel düşüncelerle d�le get�r�lm�şt�r.

C) Kurgusal (hayal�) ögeler �çermekted�r. 

D) B�r konuda b�lg� vermek amacıyla yazılmıştır.
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6.

· Fatma Hanım'ın gözlemes�n� yemeden gözleme

yed�m demey�n.

· Hatay MEM'de b�rçok konuda sem�ner ve kurs

ver�lmekted�r.

· Doktordan randevuyu ancak gelecek ayın 20's�ne

alab�ld�m.

Bu cümlelerde kesme �şaret�n�n (') aşağıdak� 

�şlevler�nden hang�s�n�n örneğ� yoktur?

A) Bel�rl� b�r tar�h b�ld�ren ay ve gün adlarına gelen ekler� 

ayırmak �ç�n konur.

B) K�ş� adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözler�ne 

get�r�len ekler� ayırmak �ç�n kullanılır.

C) Kısaltmalara get�r�len ekler� ayırmak �ç�n konur.

D) Sayılara get�r�len ekler� ayırmak �ç�n konur.

7.

I. Bu sebeple �nsanların yüreğ�ne su serpen, onlara 

yaşama sev�nc� aşılayan yazılar yazmaktan yanayım.

II.  İnsanlara gerçekler� olduğu g�b� anlatıp onların moral�n� 

bozacak yazılardan oldum olası kaçınırım, zaten onlarca 

dert var başlarında.

III. Yaşama umudu aşılamalı, neşe vermel� �nsana

okudukları.

IV. Tüm bunlar yetm�yormuş g�b� karamsar tablolar 

serg�lemeye devam edersek yaşama sev�nçler�n� 

eller�nden almış olmaz mıyız?

V. Yazarın görev�, topluma yön ver�rken onları geleceğe 

hazırlamak ve güven aşılamaktır.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı b�r met�n 

oluşturulduğunda hang�s� baştan üçüncü sırada yer 

alır?

A) I.                                       B) II.                     

C) IV.                                     D) V.

8. 

“Olumsuzluğa odaklanmış k�ş�ler, �şler�nde başarıya 

ulaşamaz.” sözünü, 

I. Bazen ne kadar �stersen�z �stey�n şans faktörü yanınızda 

değ�lse başarıya ulaşamazsınız.

II. Bazı k�mseler karamsardır, bas�t b�r sorunla karşılaşsa 

ya da yalnız kalsa başarısız olacağı kaygısını yaşar.

III. Çevrem�ze baktığımızda tamamlanmamış onca �ş 

görürüz. Bunun sebeb� bu �şlere başlayan k�ş�ler�n 

kend�ler�n� yeters�z görmes�d�r.
 numaralanmış yargılardan hang�ler� destekler?

A) Yalnız I.                               B) II ve III.                 
C) I ve III.                                 D) I, II ve III.

9. 

Ne de çabuk geç�yor zaman. Hang� fotoğrafıma baksam 

yüzümdek� değ�ş�kl�kler� hemencec�k fark edeb�l�yorum. 

Bu kadar sorumluluk almamalıyım artık. B�r bahane bulup 

kaytarmalı, yalnız kalmalı, kend�m� d�nlemel�y�m. Parktak� 

ağaçların arasında dolaşmalı, gözler�m� kapayıp kuşların 

ses�n� d�nlemel�y�m. Ruhumun onarılması �ç�n bundan 

sonra sadece sevd�ğ�m şeyler� yapmalıyım. Çok 

yoruldum. Arkadaşlıklar kurmak, korumaya çalışmak, d�k 

durmak �ç�n çabalamak, üzülüp kırıldığımı bell� etmemeye 

çalışmak, hep �y�ym�ş g�b� yapmak, - mış g�b� yapmak nasıl 

da tüketm�ş ben�! Bunu ancak ş�md� anlıyorum.” 

Böyle düşünen b�r� �ç�n aşağıdak�ler�n hang�s� 

söylenemez?
A) Duygularını sürekl� bastırmıştır.
B) Arkadaşlıkları uzun sürmem�şt�r.
C) Yaptığı bazı şeylerden p�şmanlık duymaktadır.
D) Taşıyacağından fazla sorumluluk almıştır.
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10.

Okumayı sevd�rmek �ç�n de �nsanlarımıza k�tap okuma 

alışkanlığı ve k�tap okuma sevg�s� ver�lmel�d�r. K�tap b�r 

dosttur. O dosta yaklaşırsan sana açılır. B�lmed�ğ�m�z 

b�nlerce zeng�nl�ğ� b�ze sunar. K�taplar düşünce ve b�lg�ler�, 

duyguları aktaran;  b�lg�, kültür ve sanatın �nsanlara dünya 

ölçüsünde paylaşılmasına yardımcı olan vasıtalardır. 

K�taplar aynı zamanda b�r m�llet�n düşünce ve kültür 

haz�neler�n� geçm�şten bugüne taşıyan varlıklardır. Ayrıca 

m�lletler�n b�lg� ve düşünce dünyasına açılan kapılarıdır.

Bu met�nde altı ç�z�l� cümleyle anlatılmak �stenen 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r? 

A) M�lletler�n düşünce ve b�lg� dünyasına er�şeb�lmen�n 

b�rçok yolu vardır.

B) Her m�llet�n k�tap okuma düzey� ve okuma sevg�s� 

k�tapla olan dostluğunu göster�r.

C) B�r m�llet�n duygu, düşünce ve kültürünü anlamak 

k�taplarla mümkündür.

D) M�lletler�n duygu, düşünce ve kültür haz�neler� k�tabın 

sev�lmes�yle zeng�nleş�r.

11.

I. Met�n:

Hayvanların neredeyse tamamı �ç�nde yaşadıkları 

koşullarda b�rtakım şeylerle her gün mücadele etmek 

zorundadır. Onlar �ç�n yaşam aslında b�r hayatta kalma 

serüven�d�r. Yaşam Serüven� adlı öyküde çeş�tl� 

hayvanların bu zorlu mücadele �ç�n gel�şt�rd�kler� sıradışı 

hatta bazıları akıl almaz takt�kler� göreceks�n�z. Hem çok 

şaşıracak hem de çok eğleneceks�n�z. Hayvanların zorlu 

yaşam koşullarında nasıl hayatta kaldığını keşfetmeye, 

doğal yaşamın tuhaf yönler�n� öğrenmeye hazır mısınız?

II. Met�n: 

Bu sıra dışı k�tapta kuş gözlem� yapmayı, kuşlar �ç�n yem 

hazırlamayı, onların yuva yapmalarına yardım etmey�, 

böcekler� ayırt etmey� ve küçük b�r gölcüktek� doğal 

yaşamı öğreneceks�n�z. Bunun yanında arıları, 

kelebekler�, çek�rgeler�, salyangozları, solucanları, 

örümcekler�, kurbağaları yakından tanıyacak; ağaçlar, 

meyveler, ç�çekler ve tohumlarla �lg�l� en temel b�lg�ler� 

ed�neceks�n�z. Sayfaları uçarcasına çevr�len, çok şey 

öğren�len sürükley�c� b�r k�tap Doğa Gezg�nler�.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu �k� parçanın ortak 

özell�kler�nden b�r� değ�ld�r?

A) Öykülerle �lg�l� eleşt�r�ler olumlu yönded�r.

B) K�tapların d�l ve anlatımından bahsed�lm�şt�r.

C) K�tapların konuları ele alışı sıra dışı bulunmuştur.

D) K�tapların �çer�ğ�yle �lg�l� b�lg� vermekted�rler.

12. 

B�r sanat yapıtında aradığım n�tel�k, varlıkları olduğu g�b� 

anlatması veya resmetmes� değ�l, farklı dokunuşlarla her 

bakanın değ�ş�k tatlar aldığını görmekt�r.
Aşağıdak�ler�n hang�s� bu cümleyle çel�ş�r?

A) Bir tablo aynı dili konuşup herkese aynı şeyi anlatıyorsa 

değerlidir.

B) B�r eser� sevd�ren etken, onda başkalarının göremed�ğ�

güzell�kler� keşfetmekte yatar.

C) Bu tabloya bakarken ben gün batımını, sen b�r ömrün

b�t�m�n� hayal ed�yorsan o tablo olmuştur.

D) Başarılı şiir, her bir okurun zihninde açan farklı bir 

çiçektir.

13. Sadece madd�yata dayanılarak çek�len filmler�n

astarının yüzünden pahalıya geld�ğ�nden yakınan

yapımcılar başarının, senaryonun �çer�ğ� ve oyuncuların

başarısından geld�ğ�n� unutuyorlar.

 Bu cümlede altı ç�z�l� sözle asıl anlatılmak �stenen 

aşağıdak�ler�n hang�s�d�r?

A) B�r �ş�n ayrıntılarına harcanılan para veya emek, elde 

ed�len sonucun değer�n� aşmak.

B) B�r �ş� yaparken beklen�lenden daha büyük zorluk ve 

sıkıntılarla karşılaşmak.

C) N�tel�ğ� düşük sanatsal ya da edeb� ürünler� �nsanların 

beğen�s�ne sunmaktan kaçınmak.

D) Herhang� b�r şey� manev� değer�nden çok madd� 

(parasal) değer�yle ölçmek.
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14. Aşağıdak� tabloda yer alan numaralanmış cümleler�n anlam �lg�s�ne göre boş kutucuklar �şaretlenecekt�r.

Buna göre etk�nl�ğ�n doğru tamamlanmış hâl� aşağıdak�ler�n hang�s�d�r?

A)                                                                                                          B)

C)                                                                                                          D)

15.

Günlük hayatımızda pek çok teknoloj�k buluşu kullanmaktayız. B�lg�sayar ve �nternet�n �cadı �le b�lg� çağı başlamıştır. 

B�lg�ye ulaşmak, beraber�nde n�ce kapıları da aralamıştır. B�l�m adamları keşif ve icatları ile hayatı kolaylaştırmaya 

çalışırken art n�yetl� insanlar tüm bu gelişmeleri kaos yaratmak ve kendi çıkarları için kullanmaktan geri durmadı. Daha da 

acı olanını bel�rtmek gerek�rse telefon, telev�zyon ve b�lg�sayar g�b� teknoloj�k aletler �nsanları tembelleşt�rerek k�tle �mha 

s�lahı etk�s� yarattı. Atom bombasının yarattığı etk�den fazlasını bu üç alet başardı ve �nsanoğlu uzun sürecek b�r uykuya 

daldı. Uygarlık gözünü b�r gün açtığında neler kaybett�ğ�n� anlayacak ancak her şey �ç�n çok geç olacak. 

Paragrafta asıl vurgulanmak �stenen aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Atom bombası ve b�yoloj�k s�lahlar �nsanlığa büyük zarar verm�şt�r.

B) Teknoloj�k gel�şmeler her alanda yaşamımızı etk�lemeye devam etmekted�r.

C) Bazı teknoloj�k aletler, �nsanlığa bombalardan daha çok zarar vermekted�r.

D) İnsanoğlu b�r gün yaptığı tüm hatalardan gereken dersler� çıkaracaktır.

CÜMLE 
Amaç -
Sonuç  

Sebep -
Sonuç  

Koşul -
Sonuç  

I. El yıkama alışkanlığı 
kazan k� hasta olma. 

   

II. Sezen Aksu şarkıları 
d�nlersen moral�n 
düzel�rm�ş.  

   

III. Bahar geld�, tüm doğa 
canlandı.  

   

IV. Çocuklar eğlens�n d�ye 
akşam mısır patlattık. 

   

 

 AMAÇ-
SONUÇ 

SEBEP-
SONUÇ 

KOŞUL-
SONUÇ 

I.   
 

II.  
 

 

III.  
 

 

IV.  
 

  

 

 AMAÇ-
SONUÇ 

SEBEP-
SONUÇ 

KOŞUL-
SONUÇ 

I.   
 

II.  
 

 

III.  
 

 

IV.  
 

  

 

 AMAÇ-
SONUÇ 

SEBEP-
SONUÇ 

KOŞUL-
SONUÇ 

I.   
 

II.  
 

 

III.  
 

 

IV.  
 

  

 

 AMAÇ-
SONUÇ 

SEBEP-
SONUÇ 

KOŞUL-
SONUÇ 

I.   
 

II.  
 

 

III.  
 

 

IV.  
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Den�z 
Her gün öğleden sonra b�r saat uyur, 
d�nlen�r�m. 

Suna  
Sosyal medyanın eğlenceli dünyasında 
gezinirken uykuya daldığım çok oluyor.  

Ayaz 
İş�m�n yoğunluğuna göre tüm gün 
uyuduğum da oluyor, y�rm� dört saat  
uyumadığım da. 

M�la 
Saat 17.00’dek� akşam yemeğ�nden 
uyuduğum saat 23.00’e kadar h�çb�r şey 
yemem ve su dışında �çmem. 

 

16.

Bu görsel� en doğru yansıtan met�n aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Keşke sah�b�m ben� doğaya salsa da özgürlüğün tadını çıkarsam. Ama olsun. Ben y�ne onunla yürüyorum ya. Ya ben� 

evden dışarı h�ç çıkarmasaydı? Ne köpekler gördüm: Ev� korumakla görevl�, ömrünün sonuna kadar bağlı olan… N�ces� 

vardır k� barınaklarda kafeslerde yaşıyorlar. Bazıları sah�ps�z, sokaklarda geç�m derd�nde… İy� k� böyle �y� kalpl� b�r 

sah�b�m var. Yürüyüşün tadını çıkarayım bar�. 

B) Çoluk çocuk herkes� yürüyüşe çıkarmak �y� de, ben�m b�r ton �ş�m var. Daha b�lg�sayarımdak� met�nler�n İng�l�zce 

çev�r�ler�n� b�le yapamadım. Şu anda b�le gördüğüm her şey� İng�l�zceye çev�reb�l�r�m. Z�hn�mden geçenlere gülüyorum 

sadece: '' Flower, dog, tree, grass, spr�ng, walk'' g�b�. İng�l�zce konuşmamak �ç�n kend�m� zor tutuyorum. Neyse ortamı 

bozmayayım bar�.

C) Güzel b�r bahar günü. El�mde köpeğ�m yürüyüş yapıyoruz. Doğada yürümen�n hazzı yüzler�m�ze yansımış. Böyle b�r 

havada, böyle b�r ortamda �nsan poz�t�f oluyor. Sağlıklı yaşam yürüyüşü yapmanın faydaları saymakla b�tmez. Hele 

doğanın yeş�l�, havanın güzell�ğ� yok mu �şte bunu anlatacak kel�me bulamıyorum. Attığımız her adımın tadını çıkarmak 

�st�yoruz.  

D) Ne �y� ett�k de doğa yürüyüşüne çıktık. Yemyeş�l ç�menler, rengârenk ç�çekler… Kafa deng� �nsanlarla yürümen�n ayrı 

b�r güzell�ğ� oluyor. Köpeğ�m�z de sev�ml� m� sev�ml�. Yüzü gülüyor adeta. Sohbet�m�ze katılmak �ster g�b� b�r hal� var. 

Yavrularını da get�rmem�z� �st�yor sank�. Elbette get�rmek �sterd�k. Ancak o zaman onları burada kontrol etmek çok zor 

olab�l�rd� b�z�m �ç�n…

                                                                                      

17.

                                                                                                    Bu b�lg�lerden hareketle

           

                                                                                                   sağlıklı b�r uyku düzen�ne sah�p olmak �ç�n k�m�n en                                         

az b�r koşulu yer�ne get�rd�ğ� söyleneb�l�r?

                                                                                                     A) Den�z                            B) Suna                                                      

                                                                                                     C) Ayaz                             D) M�la
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18.

Uçak b�let� alan Aslı, Işıl, Em�r, Den�z, İnc�, Faruk, 

Ahmet, Eylül, Zehra, Uğur, Süleyman ve Yusuf adlı 

k�ş�ler�n oturma düzen� �le �lg�l� b�l�nenler şunlardır:

· İnc�, Süleyman'ın önünde oturmaktadır.

· Ahmet'�n hemen sağ ve solunda b�rer k�ş� vardır.

· Zehra'nın arkasında ve sağında oturan k�mse

yoktur.

· Işıl, 2E'de oturmaktadır.

· Faruk'un arkası ve solunda oturan k�mse yoktur.

· Yusuf, Em�r'�n arkasında oturmaktadır. 

· Uğur, Süleyman'ın yanında kor�dor tarafında

oturmaktadır.

· Aslı ve Den�z arasında oturan b�r k�ş� vardır.

Buna göre aşağıdak�ler�n hang�s� kes�nl�kle 

doğrudur?

A) Den�z 1C'de oturmaktadır.

B) Aslı 1A'da oturmaktadır.

C) Eylül 1F'de oturmaktadır.

D) Ahmet 2B'de oturmaktadır.

19.

Dey�mler; sözler�m�z�n anlaşılmasını kolaylaştıran, 

anlatımı renklend�ren ve dak�kalarca konuşarak �fade 

edemeyeceğ�m�z fik�rler� b�r çırpıda d�le get�ren kalıplardır. 

Bu kalıplar d�l�m�ze yerleşm�şt�r. Günlük hayatta örneğ�n 

“can” sözcüğü �le �lg�l� b�rçok dey�m kullanırız. B�r şey 

yaparken çok zorluk çekmek anlamında ---- dey�m�n�, 

�sten�len şey�n büyük b�r memnunlukla yapılacağını 

anlatmak �ç�n ----, dey�m�n� acelec� davranan �nsanlar �ç�n -

---, sabırsızlık göstermek, tahammül etmemek anlamında 

�se ---- dey�m�n� kullanırız. 

Aşağıdak�lerden hang�s� bu met�nde boş bırakılan 

yerlerden herhang� b�r�ne get�r�lemez? 

A) Can baş üstüne         

B) Canı burnundan çıkmak        

C) Canı tez        

D) canı canına sığmamak

20.

Uyandım b�r sabah

Gölges�nde elma ağacının

B�r elma düştü ağaçtan

B�r de yaprak dalından

Yaprağa yazdım ş��r�

Elmaya sakladım sev�nc�

Sev�nc�m yaprağı oldu

Elmam da ş��r�

Gel de çöz bu b�lmecey�

En �y�s� m�

Bırakalım b�z bu �ş�

Dönel�m elmanın kırmızısına,

Yaprağın yeş�l�ne

Ha, unutmadan!

B�r de n�nem�n masalına.

                            (Üm�t Şen)

Bu ş��rde aşağıdak�ler�n hang�s� yoktur?

A) Doğallık                        B) Özlem

C) Yaşama sev�nc�           D) Yalnızlık 

A B C  D E F 

1.    

K
O

R
İD

O
R

   

2.       

Sol                                                                    Sağ 



1.

  Mondros Ateşkes Anlaşması'na Yönelik Tepkiler 

Buna göre ver�len tepk�lerden hareketle aşağıdak� yargılardan hang�s�ne ulaşılamaz ?

A) İstanbul hükümet� İt�lafların gücünden korkarak anlaşmanın şartlarına uyulduğu takd�rde �şgaller�n kalıcı

olmayacağını düşünmekted�r.

B) Türk halkı ve M. Kemal mücadelec� tutum serg�lerken, İstanbul Hükümet� uzlaşmacı pol�t�ka �zlem�şt�r.

C) M. Kemal Kuva-y� M�ll�ye'n�n yeters�z kalması durumunda düzenl� ordu �le mücadele ed�lmes� gerekt�ğ�ne

�nanmaktadır.

D) Türk halkı önce kamuoyu oluşturarak, sonra m�l�s kuvvetler kurarak vatanı savunmaya çalışmıştır.

2. Mustafa Kemal, 13 Ek�m 1907'de merkez� Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu karargâhın

Selân�k'tek� şubes�nde çalışmak üzere Selân�k'e geld�. Bu esnada "İtt�hat ve Terakk� Cem�yet�" Rumel�'de büyük

faal�yet göster�yordu. Mustafa Kemal de Selân�k'e gel�ş�n� tak�ben bu cem�yete dah�l olarak h�zmet görmeye başladı.

Memleket�n �st�bdat �dares�nden kurtarılması ve yapılacak yen�l�kler onun da temel düşünces�yd�. Kısa b�r süre sonra

22 Haz�ran 1908 de Üsküp-Selân�k arasındak� dem�ryolu müfett�şl�ğ�, 3. Ordu Karargâhındak� görev�ne ek olarak

kend�s�ne ver�ld�. İtt�hat ve Terakk� Cem�yet� II. Abdülham�t'� Kanunuesas�'y� yen�den yürürlüğe koyması ve kapatılan

Mecl�s-� Mebusan'ı tekrar açması konusunda zorlamaktaydı. Bu g�r�ş�mler� adım adım II. Meşrut�yet�n �lanını get�rd�.

23 Temmuz 1908 tar�h�nde II. Meşrut�yet �lan ed�ld�ğ� zaman Mustafa Kemal, Kolağası rütbes�yle Selân�k'te askerî

görev�n� sürdürmekte, b�r yandan İtt�hat ve Terakk� Cem�yet� �ç�n çalışarak İstanbul'dak� s�yas� gel�şmeler� yakından

�zlemekteyd�. O, II. Meşrut�yet g�b� büyük b�r �nkılâbı tak�ben yapılanları yeterl� görmüyor; bu fırsattan yararlanılarak

memlekette daha büyük ve daha köklü değ�ş�kl�kler�n gerçekleşt�r�lmes� gereğ�ne �nanıyordu. Fakat kend�s�n�n

görüşler� İtt�hat ve Terakk� Cem�yet� �ler� gelenler�n�n görüş ve düşünceler�ne uymadı. Buna rağmen fik�rler�yle

zamanın söz sah�b� k�ş�ler�n� uyarmaktan da çek�nm�yordu.

Yukarıdak� paragraftan hareketle Mustafa Kemal �le �lg�l� olarak;
I- Açık sözlülüğü
II- İdeal�stl�ğ�
III- İnkılapçılığı

g�b� k�ş�l�k özell�kler�nden hang�s� ya da hang�ler�ne ulaşılab�l�r?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�

T.C İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük Test�nde 10 soru vardır. 

İstanbul Hükûmet�'n�n Tepk�s�:
   Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, 
İttifak Devletleri'nde yer alan diğer 
devletlerle imzalanan ateşkeslerin 
koşullarına kıyasla Mondros 'u 
olumlu bulduğunu açıklamıştır. 
İstanbul Hükümeti'ne göre işgaller 
geçiciydi ve işgalci devletlere karşı 
direnmek imkânsızdı. Bu yüzden 
İtilaf Devletleri'ni kızdırmamak 
onlara hoş görünmek gerekiyordu

Mustafa Kemal'�n Tepk�s�: 
Mustafa Kemal, antlaşmanın çok 
ağır şartlar içerdiği ve bağımsızlıkla 
bağdaşmayan bir antlaşma olduğu 
konusunda İstanbul Hükûmeti'ni 
uyarmaya çalıştı. Nitekim Mustafa 
Kemal 'in dediği gibi oldu ve 
Mondros 'un imza lanmasıy la 
beraber işgal faaliyetleri başladı. 
Ona göre öncelikli iş, millî birliğin 
sağlanması idi. Ordu hiçbir şekilde 
terhis edilmemeliydi.

Türk Halkının Tepk�s�: 
Halk, işgal güçleri karşısında 
bulundukları bölgeleri korumak için 
direniş cemiyetleri kurdu, miting ve 
protestolarla işgallerin haksızlığını 
tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. 
Daha sonra Kuvayi Mil l îye 'yi 
oluşturan halk işgalci güçlere karşı 
s i lah l ı  mücadeleye geçerek 
yaşadıkları toprakları korumaya 
çalıştı. 

9



Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

10

3. Mustafa Kemal'�n gençl�k yıllarında etk�lend�ğ� Mehmet 

Em�n Yurdakul, toplum ve ülke sorunlarını gerçekç� b�r d�lle 

�fade eden b�r şa�rd�r. Eserler�nde sık sık özgürlükler�n 

önem�n� vurgulamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla 

b�rl�kte Anadolu'ya gel�p Antalya, Adana, İzm�r g�b� şeh�rler� 

dolaşmış; Türk m�llet�n�n M�llî Mücadele'ye destek 

vermes�n� sağlamak amacıyla çeş�tl � toplantılar 

düzenleyerek konuşmalar yapmıştır. Mehmet Em�n 

Yurdakul, özell�kle m�llî kültür, m�llî b�rl�k ve beraberl�ğ� 

temel alan düşünceler�yle Mustafa Kemal'� der�nden 

etk�lem�şt�r. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdad�s�nde 

öğrenc� �ken okuduğu Mehmet Em�n Yurdakul'un “Ben b�r 

Türk'üm, d�n�m, c�ns�m uludur.” mısrasıyla başlayan 

ş��r�nde �lk defa m�llî benl�ğ�n� bulduğunu �fade etm�şt�r. 

Yukarıdak� b�lg�lere göre Mustafa Kemal'�n fik�r 
hayatıyla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r? 
A) Manastır yıllarında sadece ş��r ve edeb�yata �lg� 

duymuştur.
B) Ş��r ve edeb�yata �lg� duyması m�ll� duygularının 

gel�şmes�n� sağlamıştır.
C) Öğrenc�l�k yıllarında şa�rl�ğe merak salmış ve ş��rler 

yazmıştır.
D) M�ll� egemenl�k konusunda Mehmet Em�n 

Yurdakul'dan etk�lenm�şt�r.

4. 17 Şubat 1923'te tüccar, sanay�c�, ç�ftç� g�b� 

kes�mlerden çok sayıda k�ş�n�n katılımıyla İzm�r'de �kt�sat 

kongres� toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlardan 

bazıları şunlardır:
- Özel girişimin yapamayacağı işleri devlet, kendi 

imkânları ile yapmalı
- Ham maddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları 

kurulmalı
-Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır.

Alınan kararlardan hareketle aşağıdak� yargılardan 

hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Yerli kaynaklarla üretim yapılması önemsenmiştir.
B) Özel girişim devlet tarafından engellenmiştir.
C) Dışa bağımlı olmayan bir ekonomik sistem 
hedeflenmiştir.
D) Ekonomi politikasında devletçi politika uygulanmıştır.

5. Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal 

egemenl�ğ� hâk�m kılmak �ç�n mücadele eden 

TBMM'ye karşı Damat Fer�t Paşa Hükûmet�n�n ve 

İt�laf devletler�n�n öncülüğünde ayaklanmaların 

çıkartılması üzer�ne  M�llet Mecl�s�, �syanları 

bastırab�lmek �ç�n aşağıdak� tedb�rler� almıştır.

�Hıyanet-� Vatan�ye Kanunu çıkarılarak (29 N�san 1920) 
TBMM'ye karşı ayaklananların vatan ha�n� sayılıp 
cezalandırılacağı �lan ed�ld�. 

�Üyeler� m�lletvek�ller�nden oluşan İst�klal Mahkemeler� 
kurularak ayaklananlar bu mahkemelerde yargılandı.

�Şeyhül�slam'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat 
Efend� l�derl�ğ�nde karşı fetvalar yayınlandı

�İsyancılar üzer�ne Kuvâ-yı Millîye b�rl�kler� gönder�lerek 
�syanlar bastırılmaya çalışıldı.

�İstanbul Hükûmet�'n�n ve �şgalc� devletler�n olumsuz 
propagandalarına karşı halkı doğru b�lg�len- d�rmek 
amacıyla, Anadolu Ajansı kuruldu ve Hâk�m�yet-� 
M�llîye gazetes� çıkarıldı

Ver�len bu b�lg�lerden hareketle aşağıdak� 
yargılardan hang�s�ne ulaşılamaz ?

A) TBMM  �syanları bastırmak �ç�n yasama ve yargı
gücünü kullanmıştır.
B) İsyanlar bölgesel s�lahlı örgütlerle bastırılarak
TBMM'n�n s�yas� otor�tes� artmıştır.
C) Basın ve yayın yolu �le kamuoyunun yanlış
yönlend�r�lmes� engellenmeye çalışılmıştır.
D) Halkı olumsuz yönled�rmeye çalışan d�n�
hükümlere karşılık, d�n� hükümlerle cevap
ver�lm�şt�r.

6. İzm�r'de kend�s�ne yönel�k su�kast g�r�ş�m�n�n ardından 

b�r açıklama yapan Mustafa Kemal, “Ben şahsen 

�nt�kamdan hoşlanan b�r adam değ�l�m. İş mahkemeye 

aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu �şe 

karışmaya hakkım yoktur.” dem�şt�r.

 Buna göre, Mustafa Kemal �le �lg�l� hang�s�ne 

ulaşılamaz.
A) Devlet sorununu k�ş�sel soruna dönüştürdüğü 
B) İnt�kam güden b�r �nsan olmadığı
C) Mahkeme sürec�n� etk�lemek �stemed�ğ�
D) Yargı gücünü her şey�n  üzer�nde tuttuğu

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�
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7. Şirin Öğretmen öğrencilerine Çok Partili Yaşam konusunda aşağıdaki soruları sormuştur.

1) Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi hangisidir?

2) Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi hangisidir?

3) Çok partili siyasal yaşama geçilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

4) Menemen Olayı sonrasında kapatılan parti hangisidir?

Bu sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdadır.

Yukarıdaki cevaplar göz önüne alındığında hangi öğrenci tüm sorulara doğru cevap vermiştir?

A) Metehan  B) Batuhan  C) Mehmet  D) Yağız

8. Sosyal B�lg�ler öğretmen� Lozan Barış Antlaşması �le �lg�l� olarak derste tahtaya şu b�lg�ler� yazmıştır:

Öğretmen�n verd�ğ� b�lg�lerden hareketle Lozan Barış Antlaşması �le �lg�l� olarak aşağıdak�lerden hang�s� 

söylenemez?

A) Boğazların hak�m�yet� Türk�ye'ye geçm�şt�r.

B) Türk�ye ekonom�k bağımsızlığını elde etm�şt�r.

C) B�rl�k ve beraberl�ğ�n oluşturulması amaçlanmıştır.

D) Bazı konular tam bağımsızlık �lkes�ne aykırı olarak çözülmüştür.

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�

METEHAN BATUHAN MEHMET YAĞIZ

Halk Fırkası
Serbest Cumhuriyet 

Fırkası
Halk Fırkası

Serbest Cumhuriyet 

Fırkası

Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet 

Fırkası

Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası

Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik

Serbest Cumhuriyet 

Fırkası
KANAL CEPHESİ

Serbest Cumhuriyet 

Fırkası

Serbest Cumhuriyet 

Fırkası

● ÜLKEDE YAŞAYAN TÜM GAYRİMÜSLİMLER TÜRK VATANDAŞI SAYILMIŞTIR.

● BOĞAZLARIN DENETİMİ ULUSLARARASI BİR KOMİSYONA BIRAKILMIŞTIR.

● KAPİTÜLASYONLAR TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR.

● YUNANİSTAN SAVAŞ TAZMİNATİ OLARAK KARAAĞAÇ'I TÜRKİYE'YE VERMİŞTİR.

11
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9. (...) 

B�r gem� yanaştı Samsun'a sabaha karşı 

Selam durdu kayığı, çaparı, takası, 

Selam durdu tayfası. 

B�r duman tüterd� bu gem�n�n bacasından 

B�r duman, 

Duman değ�ld� bu, 

Memleket�n uçup g�den kaygılarıydı. 

Samsun l�manı'na bu gem�den atılan, 

Dem�r değ�l! 

Sarılan anayurda 

Kemal Paşa'nın kollarıydı.

(...) 

Cah�t Küleb�

M�ll� Mücadele yıllarının konu ed�nd�ğ� yukarıdak� ş��rde Mustafa Kemal'�n rolü �le �lg�l� olarak aşağıdak�lerden 

hang�s� söyleneb�l�r?

A) Elde ett�ğ� s�yas� başarılar M�ll� Mücadele'n�n kazanılmasında öneml� rol oynamıştır.

B) Ortaya koyduğu çaba Türk m�llet�nde umut yaratmıştır.

C) M�ll� egemenl�ğe dayalı modern b�r devlet kurmuştur.

D) Kurduğu düzenl� ordu Anadolu'nun �şgalden kurtulmasını sağlamıştır.

10. Toplumsal alanda yapılan �nkılâpların bazıları şunlardır:

 Şapka Kanunu,

 Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

 Soyadı Kanunu'nun kabulü
Yapılan �nkılaplarla �lg�l� olarak;

I- Kıllık kıyafette çağdaşlaşma
  II- Toplumsal eş�ts�zl�ğ� g�derme
  III-Ekonom�k bağımsızlığı elde etme

VI-La�k ve çağdaş toplum oluşturma

g�b� amaçlardan hang�ler�ne ulaşılmak �stend�ğ� söyleneb�l�r?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I,II ve IV

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�
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1. Hz. Ömer (r.a.), hal�fel�k dönem�nde b�r gün Şam'a g�tmek üzere yola çıkar. Onu yolda Şam'dak� ordu komutanları 

karşılar ve ona Şam'da veba hastalığı çıktığını haber ver�rler. Hz. Ömer (r.a.), önlem olarak bu salgın hastalığın çıktığı 

yere g�rmemeye karar ver�r ve yanındak�lere ger� dönüleceğ�n� söyler. Onun bu sözü üzer�ne komutanlarından Ebu 

Ubeyde (r.a.):

– “Ey Hal�fe! Ş�md� sen Allah'ın (c.c.) kader�nden m� kaçıyorsun? Allah (c.c.), ölümünüzü bu hastalıktan takd�r etm�şse 

ölürsünüz, takd�r etmem�şse s�ze b�r şey olmaz.” der. Hz. Ömer onun bu sözünü çok yadırgar ve şöyle der:

– “Ey Ebu Ubeyde (r.a.)! Bu sözü sen m� söylüyorsun?” der ve şöyle devam eder:

– “Evet... Allah'ın (c.c.) kader�nden y�ne Allah'ın (c.c.) kader�ne kaçıyorum. Allah'ın (c.c.) hakkımızdak� takd�r�n� 

b�lmed�ğ�m �ç�n tedb�r alıyorum.”

Yukarıdak� yaşanan had�se �le �lg�l� olarak ;

I-Hz. Ömer (r.a.) veba hastalığından korkmuştur.

II- Hz. Ömer(r.a.) İnsanın �rade sah�b� olduğunu gösterm�şt�r.

III- Şam'da çıkan veba hastalığında çok sayıda �nsan ölmüştür.

IV-İnsan aldığı kararlarda özgürdür.

Yargılarından hang�ler�ne ulaşılamaz?

A) I ve II                 B-) I ve III                 C) II ve IV            D) III ve IV       

2. Müşr�kler�n kend�s�ne yaptığı ez�yetlere karşı, “Ey Allah'ın Resulü, ben� Rabb�n gönderd�, emr�ndey�m, �stersen bunları 

şeh�rler�yle b�rl�kte tarumar edey�m.” d�yen Cebra�l'e (a.s) Hz. Muhammed (s.a.v.): “Hayır Ey Cebra�l! Ben �nsanları helak 

etmek �ç�n değ�l, helaktan kurtarmak �ç�n geld�m. Olur k� bunların nesl�nden zamanla b�r tek de olsa Müslüman çıkar.” 

cevabını verd� ve eller�n� açıp Rabb�ne, “Ey Rabb�m! Sen bunlara h�dayet eyle. Onlar b�lm�yorlar, onun �ç�n böyle 

yapıyorlar.” d�ye dua ett�.

Bu parçadan çıkarılab�lecek en kapsamlı yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r ?

A) Müşr�kler peygamber�m�ze ez�yet etm�şt�r.

B) Cebra�l (a.s) peygamber�m�z�n �stemes�  durumunda kend�s�ne ez�yet eden müşr�kler� helak edeb�leceğ�n� 

söylem�şt�r.

C) Peygamber�m�z müşr�kler�n tüm ez�yetler�ne rağmen onlar �ç�n dua etm�ş ve onlara merhametl� davranmıştır.

D) Peygamber�m�z müşr�kler �ç�n Allah'tan h�dayet d�lem�şt�r.

D�n Kültürü ve
Ahlak B�lg�s� Test�

D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Test�nde 10 soru vardır. 
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3. I.“Güneş de yörünges�nde akıp g�tmekted�r. Bu üstün 

ve b�len Allah'ın kanunudur.”(Yas�n Sures�, 38. Ayet)

II. “... Şüphes�z k�, b�r kav�m kend� durumunu 

değ�şt�rmed�kçe Allan onların durumunu değ�şt�rmez. 

(Ra'd Sures�, 11. ayet)

III. “(Ey �nsanlar!) B�z s�z� bas�t b�r sudan yaratmadık mı? 

�şte o suyu, bell� b�r süreye kadar sağlam b�r yere 

yerleşt�rd�k, sonra da ona ölçülü b�r b�ç�m verd�k… ” 

(Mürselât Sures�, 20-23. ayetler)

Numaralanmış ayetler�n �lg�l� olduğu yasalar 

aşağıdak�ler�n hang�s�nde doğru bel�rt�lm�şt�r?

        I                        II                       III

A) F�z�ksel                      B�yoloj�k                  Toplumsal 

B) B�yoloj�k                     Toplumsal               F�z�ksel

C) F�z�ksel                      Toplumsal               B�yoloj�k

D) B�yoloj�k                     F�z�ksel                   Toplumsal

4.

I- Yılda b�rkaç kez yapılan b�r �badett�r

II- M�ktar ve zaman sınırlaması yoktur.

III-Ekonom�k dengelere katkı sunar.

IV-H�cret�n �k�nc� yılında farz kılınmıştır.

Zekât �le �lg�l� ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A)  I  ve  II      

B)  I  ve  IV          

C)  II  ve  IV      

D)  III  ve  IV 

5. Hz. Peygamber (s.a.v.), sadece Müslümanlara değ�l, 

başka d�nden olanlara da değer ver�rd�. Hatta onların 

ölüler�ne b�le saygı göster�rd�. N�tek�m b�r gün, sahabe �le 

otururken yanlarından geçen b�r cenazey� görünce ayağa 

kalktı. Sahabe ona, cenazen�n b�r Yahud�'ye a�t olduğunu 

anımsattılar. Bunun üzer�ne Hz. Peygamber (s.a.v.), “O da 

b�r �nsan değ�l m�?” buyurarak karşılık verd�.

Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.) �le �lg�l� en 

kapsamlı yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Peygamber�m�z (s.a.v.)  d�n� ne olursa olsun �nsanlara 

değer ver�rd�.

B) Peygamber�m�z (s.a.v.) Yahud�ler�nde cenaze 

namazını kılmıştır.

C) Peygamber�m�z (s.a.v.) ahlaklı olan her �nsanın 

cenaze namazını kılmıştır.

D) Peygamber�m�z (s.a.v.)  �nsanların cenazeler�ne 

saygılı olun dem�şt�r.

6. 

“D�n duygusu �nsanın yaratılışından gelen b�r olgudur. 

İnsan, doğası �t�barıyla her zaman kend�s�ne sığınacağı, 

dua ed�p yalvaracağı yüce b�r varlığa �nanma gereğ� 

duymuştur.” (Sosyolog MaxMüller)

Bu parçadan ulaşılab�lecek en genel yargı 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Dua etmek �nsanlar �ç�n vazgeç�lmezd�r.

B) İnsan yaratılışı gereğ� yüce b�r varlığa �nanır.

C) İnsan doğası gereğ� her şey� b�lmek �ster.

D) En güzel duygu d�n duygusudur.
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7. ''Kararlılık ve cesaret, hedefe götüren en kest�rme 

yoldur.”

Hz. Muhammed'�n aşağıdak� davranışlarından 

hang�s� bu söz �le �l�şk�lend�r�lemez ?

A) Bed�r savaşının zaferle sonuçlanmasından sonra 

karşı taraftan es�r düşenler�n on Müslümana okuma 

yazma öğretmeler� karşılığında serbest bırakılacaklarını 

söylemes�.

B) Hz. Muhammed'�n müşr�kler�n kend�s�n� tebl�ğ 

görev�nden vazgeç�rmek �ç�n tüm tekl�fler�ne rağmen  

“Güneş'� sağ el�me, Ay'ı da sol el�me verseler y�ne de 

yolumdan dönmem…”demes�.

C) Ta�f'te müşr�kler tarafından taşlanarak şeh�rden 

çıkarılmasına rağmen �ç�nde bulunduğu toplumun �nanç 

ve âdetler�n�n yanlış olduğunu  söylemes�.

D) H�cret esnasında müşr�kler tarafından tak�p ed�ld�kler� 

�ç�n Hz. Ebubek�r (r.a.) �le Sevr mağarasına sığınan Hz. 

Peygamber�n (s.a.v) en zor zamanda “... Üzülme! Allah 

b�z�mle beraberd�r...” d�yerek yol arkadaşını tesell� 

etmes�.

8.''Hz. Muhammed (s.a.v.), hüküm ver�rken hang� d�nden 

olursa olsun �nsanlar arasında adalet� gözetm�şt�r. Ebu 

Hadrad adlı sahab�, b�r Yahud�'den borç almıştı. Ancak 

Ebu Hadrad söz verd �ğ �  süre �ç �nde borcunu 

ödeyemem�şt�. Bu sahab� borcunu ödemek �ç�n 

alacaklıdan sürey� uzatmasını �sted�yse de adam buna 

razı olmadı. Hz. Muhammed (s.a.v.) durumdan haberdar 

olunca Ebu Hadrad'dan el�ndek� bazı malzemeler� satarak 

borcunu ödemes�n�, alacaklıyı mağdur etmemes�n� 

söyled�.'’

Hz. Muhammed'�n aşağıdak� davranışlarından 

hang�s�  bu olaydak� davranışını destekler 

n�tel�kted�r ?

A) H�lful Fudul'a(Erdeml�ler Topluluğu)katılması

B) Önünden geçen ve Yahud� b�r kadına a�t olan 

cenazey� görünce ayağa kalkması

C) Müslüman olmayan komşularıyla �y� �l�şk�ler kurması 

komşuluk haklarına d�kkat etmes� hastalandıklarında 

onları z�yaret etmes�.

D) Veda hutbes�nde tüm  �nsanların eş�t olduğunu 

b�ld�rmes�.

9.

(I) Hz. Yusuf (a.s.) Hz. Yakub'un oğludur.

(II) Kardeşler� Hz. Yusuf'u kıskanmışlardır.

(III) Uğradığı �ft�ra sonucu kuyuya atılmıştır.

(IV) Rüyaları yorumlaması �le z�ndandan kurtulmuştur.

Hz. Yusuf (a.s.) �le �lg�l� numaralanmış cümlelerden 

hang�s� yanlıştır.?

A) I               B)  II                C)  III               D)  IV

10.

D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� öğretmen� Melek Hanım

öğrenc�ler�ne �şled�ğ� ders sonunda b�r soru sormuş ve

öğrenc�ler�n konuyla �lg�l� görüşler�n� örneklerle

açıklamalarını �stem�şt�r. Öğrenc�lerden Hasan'ın verd�ğ�

cevap aşağıdak� g�b�d�r.

''…Düşmanları b�le Hz. Muhammed'�n (s.a.v.) üstün 

şahs�yet�n� övmüşlerd�r. Ebu Süfyan t�caret �ç�n g�tt�ğ� 

Sur�ye'de B�zans İmparatoru Herakl�yus'un Hz. 

Muhammed (s.a.v.) hakkındak� soruları karşısında Hz. 

Muhammed'�n (s.a.v.) as�l b�r a�leden geld�ğ�n�, h�ç yalan 

söylemed�ğ�n�, �nsanları putlara tapmaktan alıkoymaya 

çalıştığını, onları Allah'ın b�rl�ğ�ne �nanmaya, namaz 

kılmaya, zekât vermeye davet ett�ğ�n� ve kend�s�ne 

�nananların asla d�nler�n� terk etmed�kler�n� �fade etm�şt�.''

Hasan'ın verd�ğ� cevaba göre öğretmen 

öğrenc�ler�ne aşağıdak� sorulardan hang�s�n� 

sormuş olab�l�r ?

A) Hz Muhammed'�n tebl�ğ görev�nde karşılaştığı 

zorlukları örneklerle açıklayınız.

B) Hz Muhammed'�n İst�şareye verd�ğ� önem� örneklerle 

açıklayınız

C) Hz. Muhammed'�n merhamet� ve affed�c�l�ğ�n� 

örneklerle açıklayınız.

D) Hz. Muhammed'�n doğruluğu ve güven�l�r k�ş�l�ğ�n� 

örneklerle açıklayınız.

D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s�Test�
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1.  Wh�ch of the statement �s FALSE accord�ng to the text above?

A) He wants to feel safe all the t�me.

B) He loves all types of adventure sports.

C) He th�nks adventure sports are fasc�nat�ng.

D) He enjoys do�ng challeng�ng sports.

2.

I have got two sisters. My elder sister's name is Sally. My younger's name is Emily. They don't have something in 

common. Sally likes meeting with her friends and doing shopping. In her free times, she enjoys listening to music and she 

prefers pop music to rock. My younger sister, Emily is different from Sally. Emily can't stand music and she would rather 

watch a movie than listen to music. Moreover, Emily often stays at home and she doesn't like going out. She is interested 

in watching film at home. 

Which question DOES NOT have an answer in the text? 

A) What kind of music does Sally prefer?

B) What does Emily like doing in her free times?

C) Who prefers watching a movie to listening to music?

D) How often does Sally meet her friends?

3. Read the dialogue. Fill in the blank with the suitable picture.

Teacher: There are different places we can choose for vacation such as rural, urban, countryside and historic sites. Tell 

me please, Sue. Which one do you prefer for vacation and why?

Sue: I prefer ……. because I think it's more interesting and fascinating. Phaselis is my favorite place in Mediterranean. It 

is an ancient commercial city with three separate harbors.

A)                                                                                B)

C)                                                                                 D)

Yabancı D�l Test�
Yabancı D�l Test�nde 10 soru vardır. 

Hello! 

My name �s George. 

I'm fourteen. I am an adrenal�n junk�e. I 

enjoy tak�ng r�sks.I know many people 

th�nk adventure sports are dangerous, 

but I th�nk all adventure sports are 

amaz�ng!
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Lyra, Kyra and Myra are close friends and they will 

attend a summer camp this year. They prefer different 

sports for different reasons. Kyra is fond of adventure 

and water sports, but Lyra dislikes challenging sports. 

Their friend Myra loves air sports and tries a new one 

every year.

4. Which of the following options CAN complete the 

chart?

5.

Sandra and F�ona are bestfr�ends and they love

spend�ng t�me together. They are plann�ng to  have

lunch today, but they prefer eat�ng healthy foods

only.

Accord�ng to the �nformat�on above, wh�ch of the

follow�ng menu �s the BEST?

6.

These people below talk about their Internet habits. 

David: I use the Internet to get information fast and easily. 

Jack: I always use the Internet to read newspaper or 

check my emails. 

Robert: I often use the Internet to play games or watch a 

film. 

Tom: I use the Internet to chat online with my friends. 

WHO uses the Internet to have fun according to the 

information above?

A) David

B) Jack

C) Robert

D) Tom

7.

Hey everyone, I'm Jin. I'm a student at Newcastle 

Secondary School and my best friends are Jan and Jon. I 

love spending time with them because we share the same 

interests. We attend after-school activities and have 

dinner together. Jon and I are at our school's football team. 

Jon is very honest, but he thinks he is the best in the team 

and some of our members can't stand this. Jan doesn't like 

spending money and brings food from home for the lunch 

breaks. Jan and I are never late for our classes and Jon 

says we're his best friends because we help him with the 

classes. We have different personalities, but I love my 

friends.

Which of the following charts is CORRECT according 

to the text? 

 NAME SPORTS REASON 

Lyra beach volleyball 1) ___________ 

Kyra 2)____________ challeng�ng 

Myra 
3) ____________ exc�t�ng 

 1 2 3 

A) relax�ng raft�ng hang-gl�d�ng 

B) r�sky kayak�ng skyd�v�ng 

C) relax�ng sk��ng parachut�ng 

D) r�sky surfing paragl�d�ng 

 

Cheeseburger

Fr�es

A can of coke

Italian pizza

Onion rings

A can of coke

Grilled chicken 

Salad

Yoghurt

Fried chicken

Spaghe�

Fruit juice

A) B)

C) D)

 JIN JAN JON 

A) helpful st�ngy sneaky 

B) punctual st�ngy honest 

C) punctual generous honest 

D) helpful generous sneaky 
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8. Read the g�ven �nformat�on about d�fferent types 

of accomodat�on below;

· Most people prefer beach hotels.

· More people prefer all-�nclus�ve hotels than 

bed&breakfast hotels than.

· Least people prefer stay�ng at camps�tes.

Accord�ng to the text, wh�ch of the follow�ng chart �s 

CORRECT?

  beach hotels

  all-�nclus�ve hotels

  bed&breakfast hotels

  camps�tes

A)                                       B)

C)                                        D)

9.  

Ann: I am at my friend's home. Why are you asking?

Tom: I called Jack, but he didn't answer it. Maybe, he 

wasn't available. 

Ann: We will meet with him at 3 o'clock. Would you like 

to leave a message?

Tom: Yes, please. Could you tell him to call me when he 

is available? There is an important subject. 

Ann: Of course, I will tell him. 

………………………………………………..

Tom: The line is bad. I didn't understand. Can you 

repeat, please?

Ann: OK. It is 4735124.

Tom: OK, see you. 

Which option is CORRECT to complete this 

dialogue?

A) Why do you leave a message?

B) How do you keep in touch with him?

C) Who is calling you back?

D) What is your telephone number?

10.

D�g�tal Around World �n 2020

    Mob�le Phone User        Internet User        Soc�al Med�a User

-5.16 billion mobile users make up 66% of the 

world's population.

-4.57 billion internet users, 59% of the world's 

population

-3.81 billion social media users, 49% of the world's 

population

Which choice is TRUE according to the chart?

A) 13.54 billion people in the world use the internet, phone 

and social media.

B) The number of people using the Internet in the world is 

higher than those who use the phone.

C) Social media usage and phone usage are equal in the 

world.

D) The use of mobile phones are more common than 

Internet use in Turkey.

Yabancı D�l Test�
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